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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 

 Warszawa, dn. 25.03.2019r. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Odwołujący:  
 
Siemens Healthcare Sp. z o.o. 
ul. Żupnicza 11 
03-821 Warszawa 
Tel. (+48-22) 870-81-07 
Faks: (+48-22) 870-80-90 
E-mail: przetargi.dx.pl@siemens-healthineers.com 

 
Zamawiający:  
 
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  
im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ 
Ul. Szwajcarska 3 
61-285 Poznań 
tel: 61 8739 000 
fax: 61 8739 305  
adres strony internetowej: www.szpital-strusia.poznan.pl 
e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. 

Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu, na  dostawę odczynników, 

kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych  biochemicznych 

wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz zapasowego 

analizatora immunochemicznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej,  nr sprawy 

WSM/DZP/381/2332/N/2019, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 13.03.2019r. 

pod nr 2019/S 051-116731, a zwane dalej „Postępowaniem”. 

 
ODWOŁANIE  
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Działając na podstawie art. 180 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) dalej zwanej „ustawą”, 

Siemens Healthcare Sp z o.o., zwana dalej „Odwołującym”, niniejszym wnosi odwołanie wobec 

czynności dokonanych przez Zamawiającego, tj. Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – 

Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych 

i zużywalnych do badań immunochemicznych  biochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego 

systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz zapasowego analizatora immunochemicznego dla 

potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy WSM/DZP/381/2332/N/2019, 

a polegających na: 

 

• sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców; 

 

• opisie przedmiotu zamówienia, poprzez taki dobór parametrów wymaganych (granicznych) i 

ocenianych, które uniemożliwiają Odwołującemu złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty; 

 

• naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez opisanie 

przedmiotu  zamówienia, w sposób preferujący konkretne rozwiązania charakterystyczne dla 

danego producenta, a nie funkcjonalności, których oczekuje Zamawiający na podstawie SiWZ. 

 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust.1, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy 

oraz innych wynikających z uzasadnienia niniejszego odwołania. 

 

Odwołującemu przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej zgodnie z 

art. 179 ust. 1, jako że posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, gdyż jest jednym z 

wykonawców oferujących na rynku polskim zintegrowane systemy biochemiczno-immunochemiczne 

oraz dodatkowe analizatory immunochemiczne wraz z dedykowanymi odczynnikami, kalibratorami, 

materiałami kontrolnymi i zużywalnymi do badań immunochemicznych - biochemicznych , będące 

przedmiotem prowadzonego przez Zamawiającego Postępowania i jest zainteresowany wzięciem 

udziału w Postępowaniu, a opis przedmiotu zamówienia w dotychczasowym brzmieniu uniemożliwia 

mu złożenie ważnej oferty. 

 

Informację stanowiącą podstawę do wniesienia odwołania Odwołujący powziął w dniu 13.03.2019, tj. 

w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE i w dniu 13.03.2019, tj. w dniu 

elektronicznej publikacji SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego (http://przetargi.szpital-
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strusia.poznan.pl/ ) - w związku z tym niniejsze odwołanie zostało - zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wniesione w przewidzianym ustawowo terminie. 

 

 

 

Odwołujący wnosi o : 

1) uwzględnienie odwołania w całości, 

2) dokonanie modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób 

umożliwiający złożenie Odwołującemu ważnej i konkurencyjnej oferty: 

 

 

a) poprzez usunięcie z załącznika do SIWZ „Formularz Ofertowy” część B-ANALIZATOR: 

1. WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DOTYCZĄCYCH 

PRZEDMIOTU DZIERŻAWY , kolumna w tabeli „Parametry techniczne wymagane”:   

- z parametru wymaganego w pkt. 7 słów: „(…) Z powodu ograniczonej powierzchni 

roboczej, Zamawiający na instalacje analizatorów przeznacza: Pracownia 

Immunochemii - 125 x 150;  Pracownia Badań Pilnych - 230 x 130 cm.(…)”  

I nadanie mu następującego brzmienia: „(…) Z powodu ograniczonej powierzchni 

roboczej Zamawiający dopuszcza wykonanie w cenie oferty niezbędnych adaptacji i 

zmian w pomieszczeniach  Pracowni Immunochemii  i Pracowni Badań Pilnych 

pozwalających na instalację zaoferowanych analizatorów (…)”; 

 

b) poprzez usunięcie z załącznika do SIWZ „Formularz Ofertowy” część B-ANALIZATOR: 

1. WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DOTYCZĄCYCH 

PRZEDMIOTU DZIERŻAWY , kolumna w tabeli „Parametry techniczne wymagane”:   

- z parametru wymaganego w pkt. 8 słów: „Dostawianie i wyjmowanie probówek z 

systemu, bez przerywania ciągłości jego pracy. Możliwość jednoczesnego wstawienia 

do podajnika minimum 200 probówek dla systemu zintegrowanego oraz 150 dla 

zapasowego systemu immunochemicznego.” i nadanie mu następującego brzmienia: 

„Dostawianie i wyjmowanie probówek z systemu, bez przerywania ciągłości jego 

pracy. Możliwość jednoczesnego wstawienia do podajnika minimum 200 probówek 

dla systemu zintegrowanego oraz 60 próbek dla zapasowego systemu 

immunochemicznego z możliwością dokładania kolejnych próbek bez konieczności 

pauzowania pracy urządzenia”; 
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c) poprzez usunięcie z załącznika do SIWZ „Formularz Ofertowy” część B-ANALIZATOR: 

1. WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DOTYCZĄCYCH 

PRZEDMIOTU DZIERŻAWY , kolumna w tabeli „Parametry techniczne wymagane”:   

- z parametru wymaganego w pkt. 13 słów: „Wszystkie oferowane odczynniki, 

kalibratory, kontrole i bufory w stanie płynnym gotowe do natychmiastowego użycia 

bez konieczności przygotowywania (rekonstytuowania)” 

 i nadanie mu następującego brzmienia: „ 13. Wszystkie oferowane odczynniki, 

kalibratory, kontrole i bufory w stanie płynnym gotowe do natychmiastowego użycia 

bez konieczności przygotowywania (rekonstytuowania), dopuszcza się materiał 

liofilizowany dla nie więcej niż połowy oferowanych materiałów kalibratorów i 

kontroli”; 

d) poprzez usunięcie z załącznika do SIWZ „Formularz Ofertowy” część B-ANALIZATOR: 

1. WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DOTYCZĄCYCH 

PRZEDMIOTU DZIERŻAWY , kolumna w tabeli „Parametry techniczne wymagane”:   

- z parametru wymaganego w pkt. 16 słów: „Zamawiający wymaga zaoferowania 

materiału kontrolnego o minimum 2 poziomach dla wszystkich parametrów 

biochemicznych oraz 3 dla immunochemicznych kompatybilnych z posiadanym przez 

Zamawiającego oprogramowaniem do prowadzenia kontroli jakości Unity (BIO-RAD). 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kontroli dedykowanych dla parametrów: 

Troponina I, PCT, CKMB. Zamawiający wymaga możliwości przechowywania 

materiału kontrolnego na zaoferowanych analizatorach.”  

i nadanie mu następującego brzmienia: „ 16. Zamawiający wymaga zaoferowania 

materiału kontrolnego o minimum 2 poziomach dla wszystkich parametrów 

biochemicznych oraz 3 dla immunochemicznych kompatybilnych z posiadanym przez 

Zamawiającego oprogramowaniem do prowadzenia kontroli jakości Unity (BIO-RAD). 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kontroli dedykowanych dla parametrów: 

Troponina I, PCT, CKMB. Zamawiający wymaga możliwości przechowywania 

materiału kontrolnego na zintegrowanym systemie biochemiczno-

immunochemicznym.”; 

e) poprzez usunięcie z załącznika do SIWZ „Formularz Ofertowy” część B-ANALIZATOR: 

1. WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DOTYCZĄCYCH 

PRZEDMIOTU DZIERŻAWY , kolumna w tabeli „Parametry techniczne wymagane” -

część biochemiczna systemu zintegrowanego:   

- z parametru wymaganego w pkt. 34 słów: „Ilość chłodzonych miejsc 

odczynnikowych wystarczająca do jednoczesnego załadowania na pokład analizatora 

minimum 2 odczynników każdego z parametrów.”  

i nadanie mu następującego brzmienia: „34. Ilość chłodzonych miejsc 

odczynnikowych wystarczająca do jednoczesnego załadowania na pokład analizatora 



 

 
 
  

minimum 2 odczynników każdego z parametrów fotometrycznych (nie dotyczy 

elektrolitów Na, K, Cl). ; 

f) poprzez usunięcie z załącznika do SIWZ „Formularz Ofertowy” część B-ANALIZATOR: 

1. WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DOTYCZĄCYCH 

PRZEDMIOTU DZIERŻAWY , kolumna w tabeli „Parametry techniczne wymagane” -

część immunochemiczna systemu zintegrowanego:   

- z parametru wymaganego w pkt. 43 słów: „Odczynniki, kalibratory oraz kontrole 

dedykowane nie wymagające rekonstytucji.”  

i nadanie mu następującego brzmienia: „43. Odczynniki oraz przynajmniej połowa 

oferowanych kalibratorów i kontroli nie wymagające rekonstytucji”.  

 
g) poprzez usunięcie z załącznika do SIWZ „Formularz Ofertowy” część B-ANALIZATOR: 

1. WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DOTYCZĄCYCH 

PRZEDMIOTU DZIERŻAWY , kolumna w tabeli „Parametry techniczne wymagane” -

część immunochemiczna systemu zintegrowanego:   

- z parametru wymaganego w pkt. 47 słów: „Stabilność kalibracji oznaczeń min. 4 

tygodnie zgodnie z wymaganiami, sugestiami oraz zaleceniami producenta.”  

i nadanie mu następującego brzmienia: „47. Stabilność kalibracji oznaczeń zgodnie z 

wymaganiami, sugestiami oraz zaleceniami producenta zawartymi w ulotkach 

odczynnikowych”. 

h) poprzez usunięcie z załącznika do SIWZ „Formularz Ofertowy” część A-ODCZYNNIKI: 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW , W PKT. 3 : słów: „Immunoassay 

Lyphocheck” i zastąpienie ich sformułowaniem „Immunoassay”.  

 

i) poprzez usunięcie z załącznika do SIWZ „Formularz Ofertowy” część D- INFORMACJE 

DOTYCZĄCE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY n/w: 

- punktu ocenianego poz. 2 : „Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz dedykowane 

kontrole immunochemiczne niewymagające rekonstytucji.”  

 

 

UZASADNIENIE  
 

W dniu 13 marca 2019r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane 

ogłoszenie o zamówieniu, jednocześnie tego samego dnia Zamawiający upublicznił na stronie 

internetowej http://przetargi.szpital-strusia.poznan.pl/   elektroniczną Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej „SIWZ”) dotyczącą przedmiotowego Postępowania. Po wnikliwej analizie 

opublikowanych dokumentów Odwołujący stwierdza, że Zamawiający w sposób wadliwy, niezgodnie 

z przepisami ustawy sporządził SIWZ, naruszając zasady równego traktowania wykonawców i 

http://przetargi.szpital-strusia.poznan.pl/


 

 
 
  

nieutrudniania uczciwej konkurencji, przez co uniemożliwia Odwołującemu (i prawdopodobnie także 

innym potencjalnym wykonawcom) złożenia ważnej, konkurencyjnej oferty na zintegrowany systemy 

analityczny biochemiczno-immunochemiczne  oraz dodatkowy analizator immunochemiczny wraz z 

dedykowanymi odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi i zużywalnymi do badań 

immunochemicznych - biochemicznych, będące przedmiotem zamówienia, pomimo, iż Odwołujący jest 

przedstawicielem jednego z czołowych producentów tego typu urządzeń . 

 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy do obowiązków Zamawiającego należy opisanie przedmiotu 

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładanych 

i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. Dodatkowo, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy, przedmiotu zamówienia nie można 

opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a przepis art. 7 ust. 1 ustawy wprost 

nakazuje Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców zgodnie z 

zasadami proporcjonalności i przejrzystości.  

 

W niniejszym Postępowaniu Zamawiający zasady te naruszył przygotowując SIWZ w taki sposób, że 

ważną ofertę złożyć może wyłącznie firma Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. w Warszawie (dalej 

zwany „Abbott”). 

 

Ad. 2) a) 

Dotyczy parametru wymaganego w pkt. 7 słów: „(…) Z powodu ograniczonej powierzchni roboczej, 

Zamawiający na instalacje analizatorów przeznacza: Pracownia Immunochemii - 125 x 150;  Pracownia 

Badań Pilnych - 230 x 130 cm.(…)”  

Wymiary maksymalne elementów systemu określone w obecnym brzmieniu SIWZ mają ten skutek, że 

biorąc pod uwagę całość specyfikacji ten wymóg graniczny jest w stanie spełnić tylko jeden dostawca 

systemów zintegrowanych będących przedmiotem tego zamówienia, a mianowicie firma Abbott. 

Jeżeli Zamawiający nie ma obiektywnej możliwości instalacji systemu w innym, większym 

pomieszczeniu, ani zwiększenia pomieszczenia przeznaczonego na system poprzez przeprowadzenie 

prac adaptacyjnych, powinien - w konsekwencji - zrezygnować z przetargu nieograniczonego i dokonać 

zamówienia z wolnej ręki. Podstawą byłoby zaistnienie poniższej przesłanki „technicznej o obiektywnym 

charakterze - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak 

konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia” (Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a 

ustawy Prawo zamówień publicznych).  

 

Zastosowanie przetargu bez możliwości przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń przez tych 

Wykonawców, których aparaty przekraczają maksymalne wymiary wskazane w obecnym brzmieniu 

SIWZ, stanowi natomiast naruszenie przepisów prawa i będzie skutkować zniesieniem konkurencji, i w 



 

 
 
  

konsekwencji uzyskaniem przez Zamawiającego jednej oferty, która siłą rzeczy nie będzie optymalna 

pod względem stosunku ceny do jakości. 

 

Ad. 2 b)  

Wymóg graniczny   pkt. 8  cyt.  „Dostawianie i wyjmowanie probówek z systemu, bez przerywania 

ciągłości jego pracy. Możliwość jednoczesnego wstawienia do podajnika minimum 200 probówek dla 

systemu zintegrowanego oraz 150 dla zapasowego systemu immunochemicznego”, nie ma 

uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego.  

 

Na podstawie wieloletniej współpracy (Zamawiający przez okres ostatnich 10 lat pracował na aparacie 

immunochemicznym Centaur CP firmy Siemens).  

Odwołujący dysponuje wiedzą, iż Zamawiający wykonuje średnio z jednej próbki 2 oznaczenia 

immunochemiczne dziennie. Przy wyspecyfikowanych przez Zamawiającego ilościach oznaczeń 

immunochemicznych 151 200/ 24 miesiące, liczba oznaczeń przypadająca do wykonania na dzień to 

290 (przy założeniu pracy 5 dni w tygodniu). Powyższe dane jednoznacznie określają, iż dzienna ilość 

próbek immunochemicznych wynosi 145. Wymóg jednoczesnego wstawienia do podajnika systemu 

zapasowego 150 próbek sugeruje, iż w ciągu całego dnia pracy (24h/dobę) wszystkie próbki 

immunochemiczne będą wstawiane do podajnika jednocześnie, mimo że w praktyce laboratorium 

szpitalnego nie ma takiej możliwości ani potrzeby. W związku z powyższym Odwołujący wnosi o 

nakazanie Zamawiającemu zmiany w treści wymogu pkt. 8 dla analizatora  zapasowego co pozwoli na 

urealnienie wymogu  do faktycznych potrzeb:  

"pkt. 8 (…) Możliwość jednoczesnego wstawienia do podajnika minimum 200 probówek dla systemu 

zintegrowanego oraz 60 próbek dla zapasowego systemu immunochemicznego z możliwością 

dokładania kolejnych próbek bez konieczności pauzowania pracy urządzenia." 

 

Ad. 2 c) 

Wymóg graniczny w pkt. 13 : „Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole i bufory w stanie 

płynnym gotowe do natychmiastowego użycia bez konieczności przygotowywania (rekonstytuowania)” 

daje preferencje firmie Abbott. 

Materiały liofilizowane są równoważne z ciekłymi, a często również charakteryzują się lepszą 

stabilnością. Kalibracje z użyciem liofilizowanych kalibratorów w naszym systemie immunochemicznym 

wymagają jedynie dwóch stężeń kalibratora (w odróżnieniu od 6-punktowych kalibracji firm 

konkurencyjnych, np. Abbott), co pozwala zminimalizować czynności manualne ze strony Operatora. 

Wskazujemy, że w wymaganiach dotyczących odczynników Zamawiający sam wymaga materiału 

liofilizowanego (Immunoassay Lyphochek), czym potwierdza, że praca z materiałem liofilizowanym nie 

jest dla laboratorium problematyczna. W tej sytuacji wymaganie materiałów ciekłych nie stanowi 

konkretnej wartości, a jedynie ma za zadanie ograniczyć konkurencję. Wskazujemy, że również ten 

wymóg  jest w stanie spełnić tylko jeden dostawca systemów zintegrowanych będących przedmiotem 



 

 
 
  

tego zamówienia, a mianowicie firma Abbott. W związku z powyższym Odwołujący wnosi o nakazanie 

Zamawiającemu zmiany wymogu na możliwość dopuszczenia materiałów liofilizowanych dla nie więcej 

niż połowy oferowanych materiałów kalibratorów i kontroli. 

 

Ad. 2 d) 

Wymóg zapewnienia możliwości przechowywania materiału kontrolnego na wszystkich zaoferowanych  

analizatorach (głównym i dodatkowym) nie ma uzasadnienia zarówno obiektywnymi potrzebami 

Zamawiającego,  uwzględniając przy tym czynnik ekonomiczny. 

Przechowywanie materiałów kontrolnych w systemie dodatkowym, wykorzystywanym tylko w 

sporadycznych przypadkach awarii, przez krótki czas, byłoby niecelowe i sztucznie zawyżało ilości 

oferowanych materiałów , a co za tym idzie podnosi w sposób istotny koszty eksploatacji.  

W związku z powyższym Odwołujący wnosi celem zapewnienia konkurencyjności  w Postępowaniu, o 

nakazanie Zamawiającemu zmiany wymogu , poprzez możliwość zaoferowania możliwości 

przechowywania materiału kontrolnego tylko na zintegrowanym systemie biochemiczno-

immunochemicznym. 

 

Ad. 2 e) 

Powszechne jest , że zestawy do oznaczania elektrolitów (elektrody i powiązane z nimi płyny 

eksploatacyjne) nie wymagają chłodzenia i nie ma na rynku aparatów, które stosują chłodzenie 

zestawów dla elektrolitów. 

Ponadto zestawy do oznaczania elektrolitów konstruowane są w taki sposób, że czynnikiem 

ograniczającym ich przydatność są stabilność (liczona w dniach) oraz wielkość (liczona w ilości 

dostępnych testów), który z tych czynników nastąpi szybciej. Przy ilościach badań podanych przez 

Zamawiającego szybciej nastąpi utrata stabilności (liczona w dniach), dlatego też Zamawiający może 

przewidzieć, kiedy będzie potrzeba wymiany zestawu odczynnikowego dla elektrolitów, więc nie 

potrzebuje przechowywać na pokładzie analizatora drugiego zestawu odczynnika.  

W związku z powyższym Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu zmiany wymogu na możliwość 

zaoferowania ilości chłodzonych miejsc odczynnikowych wystarczającej do jednoczesnego załadowania 

na pokład analizatora minimum 2 odczynników każdego z parametrów (z wyłączeniem elektrolitów Na, 

K, Cl). 

 

Ad. 2 f) 

Wymóg  graniczny opisany w punkcie 43 : „Odczynniki, kalibratory oraz kontrole dedykowane nie 

wymagające rekonstytucji”  daje preferencje rozwiązaniu aparaturowemu oferowanemu przez firmę 

Abbott. 

 

Materiały liofilizowane są równoważne z ciekłymi, a często również charakteryzują się lepszą 

stabilnością. Kalibracje z użyciem liofilizowanych kalibratorów w naszym systemie immunochemicznym 



 

 
 
  

wymagają jedynie dwóch stężeń kalibratora (w odróżnieniu od 6-punktowych kalibracji firm 

konkurencyjnych, np. Abbott), co pozwala zminimalizować czynności manualne ze strony Operatora. 

Wskazujemy, że w wymaganiach dotyczących odczynników Zamawiający sam wymaga materiału 

liofilizowanego (Immunoassay Lyphochek), czym potwierdza, że praca z materiałem liofilizowanym nie 

jest dla laboratorium problematyczna. W tej sytuacji wymaganie materiałów ciekłych nie stanowi 

konkretnej wartości, a jedynie ma za zadanie ograniczyć konkurencję. Wymóg ten jest w stanie spełnić 

tylko jeden dostawca systemów zintegrowanych będących przedmiotem tego zamówienia, a 

mianowicie firma Abbott. W związku z powyższym Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu 

zmiany wymogu na możliwość zaoferowania odczynników oraz przynajmniej połowy oferowanych 

kalibratorów i kontroli nie wymagających rekonstytucji, 

 

 

Ad. 2 g) 

Pkt. 47 wymagań granicznych 

Wymóg zaoferowania analizatora, w którym stabilność kalibracji oznaczeń wynosi 4 tygodnie zgodnie z 

wymaganiami, sugestiami i zaleceniami producenta, w sposób jednoznaczny wskazuje na możliwość 

złożenia ważnej oferty wyłącznie jednej firmie, którą jest firma Abbott, i nie ma uzasadnienia 

merytorycznego. Stabilność kalibracji specyficzna jest dla każdego testu i jest ściśle określona przez 

producenta. Nadmienić należy również, iż proces kalibracji jest procesem w pełni automatycznym i nie 

stanowi dodatkowego obciążenia dla Operatora. Wymaganie stabilności kalibracji minimum 4 tygodnie 

nie stanowi konkretnej wartości, a jedynie ma za zadanie ograniczyć konkurencję.  

Wymóg ten jest w stanie spełnić tylko jeden dostawca systemów zintegrowanych będących 

przedmiotem tego zamówienia, a mianowicie firma Abbott. W związku z powyższym Odwołujący wnosi 

o nakazanie Zamawiającemu zmiany wymogu na możliwość zaoferowania stabilności kalibracji 

oznaczeń zgodnie z wymaganiami, sugestiami oraz zaleceniami producenta zawartymi w ulotkach 

odczynnikowych. 

 

Ad. 2 h) 

W Części A „Wymagania dotyczące odczynników” pkt. 3 Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów 

kontrolnych pochodzących od niezależnego producenta. W powyższym punkcie Zamawiający, używając 

nazw handlowych, wymienia oczekiwane materiały kontrolne tak, żeby ograniczyć i tym zapisem 

konkurencję , preferując rozwiązanie aparaturowo-odczynnikowe firmy Abbott. 

Jedną z wyszczególnionych kontroli jest Immunoassay Lyphocheck, która konfekcjonowana jest jako 

materiał liofilizowany. Idąc dalej warunek ten jest sprzeczny z zapisami dwóch punktów granicznych pkt.  

13 i 43 w Części B. „Parametry techniczne wymagane”, gdzie jednoznacznie wymaga się dostarczenia 

wszystkich kontroli w stanie płynnym gotowym do natychmiastowego użycia. W związku z powyższym 

Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu zmiany wymogu wg realnych i obiektywnych potrzeb 



 

 
 
  

na możliwość zaoferowania kontroli płynnej Immunoassay Liquichek. Kontrole te są równoważne pod 

względem dostępnych w nich analitów. 

 

 

Ad. 2) i) 

Wnosimy o usunięcie z tabeli warunków ocenianych  punktu 2 : „Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz 

dedykowane kontrole immunochemiczne niewymagające rekonstytucji”, ponieważ odpowiada to 

specyfice producenta Abbott. Tożsame wymaganie pojawiło się już dwukrotnie pośród parametrów 

wymaganych i zostało podniesione przez Odwołującego w pkt 1c i 1f. Wnosimy o wykreślenie z tabeli 

pkt. 2 ponieważ brak obiektywnych przesłanek dla preferowania tej cechy , uwzględniając uzasadnienie 

opisane przez Odwołującego w pkt. 1c i 1f . 

 

 

PODSUMOWANIE  

 

Argumentacja powyżej przedstawiona potwierdza zasadność wniesienia przedmiotowego odwołania. 

Zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa przejawem naruszenia zasad uczciwej konkurencji jest 

opisanie przedmiotu zamówienia, w sposób wskazujący na konkretnego producenta lub 

konkretny produkt/wyrób, a także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów 

technicznych, które nie znajdują uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego, i 

które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu (tak: wyrok KIO z dnia 

29.06.2016r.  KIO 1029/16, wyrok KIO z dnia 30.11.2015 r. KIO 2435/15; uchwała KIO z dnia 6.04.2016, 

KIO/KD 23/16; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku- I Wydział Cywilny z dnia 8.07.2016 r, I ACa 

15/16).  

W ocenie Odwołującego Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ naruszył, 

wynikający z przepisu art. 29 ust. 2 ustawy, zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia 

w sposób utrudniający dostęp do zamówienia wykonawcy, który potencjalnie jest w stanie 

wykonać to zamówienie. Jak wykazano powyżej, kwestionowane przez Odwołującego wymagania 

Zamawiającego nie znajdują uzasadnienia w jego obiektywnych, rzeczywistych potrzebach, a ich celem 

jest jedynie preferowanie określonego wykonawcy (w przedmiotowym stanie faktycznym – rozwiązań 

spółki Abbott Laboratories Poland w Warszawie). 

Z ostrożności procesowej wskazujemy, że to na Zamawiającym ciąży obowiązek udowodnienia braku 

naruszenia przepisów w opisie przedmiotu zamówienia, co wynika z ugruntowanej linii orzecznictwa 

Krajowej Izby Odwoławczej (tak np. wyrok KIO z dnia 18.11.2008 roku, KIO/UZP 1240/08 oraz wyrok 

KIO z dnia 26.08.2015 r, KIO 1727/15). Odwołujący natomiast ma obowiązek uprawdopodobnienia, co 

uczynił w niniejszym odwołaniu, że wymagania Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia mogą utrudnić uczciwą konkurencję. To na Zamawiającym ciąży obowiązek dowiedzenia, 



 

 
 
  

że albo nie utrudnił on uczciwej konkurencji, albo wprowadzone przez niego ograniczenia w ramach 

postawionych wymagań mają uzasadnienie w obiektywnych potrzebach. Jeżeli Zamawiający nie 

udowodni, że stawiane przez niego wymogi odnoszące się do parametrów technicznych przedmiotu 

zamówienia są uzasadnione jego potrzebami i stanowią realizacje celu założonego do osiągnięcia 

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyjąć należy, że są sprzeczne 

z wymogami art. 29 ust. 2 (tak wyrok KIO z dnia 26.08.2015 r, KIO 1727/15). 

Odwołujący pragnie także podkreślić, że celem jego działania nie jest utrudnianie Zamawiającemu 

przeprowadzenia Postępowania, realizacji zamówienia i wykonywania jego statutowych zadań, lecz 

jedynie doprowadzenie do możliwości złożenia oferty przez Odwołującego i innych uczestników rynku, 

to jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. 

 

W imieniu Siemens Healthcare Sp. z o.o. 

 

 

____________________ 

 

 

 

Załączniki: 

1) Elektroniczny odpis z KRS 
2) Pełnomocnictwo  
3) Dowód uiszczenia wpisu od odwołania 
4) Potwierdzenie przekazania kopii odwołania Zamawiającemu 
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